
ОДЗ „Слънце” – Ловеч 

Открита практика на I б група, 

Проведена на 18.12.2014 г. от ст. Учител Галина Петрова Христова 

/тел. 0887991328 / 

 

 

 

Образователно направление: Български език и л-ра . 
Интегриране с други направления:Социален свят, Музика, Игрова култура. 
Ядро:    Пресъздаване на художествена литература за деца. 
Тема: Коледен празник. 
Цел:  Затвърдяване на елементарни представи за празника. 
Програмни задачи:  

1. Пресъздаване от децата на предварително заучен сценарий. 
2. Изпълнение на подходящи за сценария детски песни и танци. 
3. Изграждане на положително отношение към коледните традиции и обичаи. 

 
Методи: Сюжетно планиране, рефлексия. 
Средства: Стихотворения, песни, хоро. 
Похвати: Игрова мотивация, указания, пояснения, драматизация. 
Вид на ситуацията: Развлечение. 
Предварителна подготовка на децата: Разучаване на роли, песни, стихотворения, хоро, 
заложени в сценария, за реализиране на празника. 
Предварителна подготовка на учителката:  
- Съставяне на план-сценарий за празника. 
- Отработване начина на самоорганизация на участниците. 
- Набавяне на подходящ интериор и реквизит за пресъздаване на сценария.  
- Изработване на диадеми по сценария: Зайковци, Мечовци, катерички, Ежко, Вълчо, 
Лиса, Врабчовци, снежинки. 
 
Откритата практика проведена от ст.учител Галина Петрова Христова. 
 
                                                                                                     
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОРСКИ СЦЕНАРИЙ ЗА КОЛЕДЕН ПРАЗНИК 

В ПЪРВА ГРУПА 

/Сценарият е публикуван в бр. 6 / 2015 г. на сп. „ Дом, дете, детска градина” / 

 

 Декор: Битова обстановка. Животните са насядали около синията. 

Музикално оформление: Разучени хорце и песни за Коледа. 

Място за провеждане: Занималнята на групата. 

Реквизит: Камина, синия, трикраки столчета, пуканки, сушени плодове, ябълки, питка, 

диадеми и костюми според ролите. 

Участници: Водещ /учителката/Ежко, Мечо 1, Мечо 2, Вълчо, Лисичка, Врабчо 1, Врабчо 

2, Врабчо 3, Снежинка 1, Снежинка 2, Снежинка 3, Джудже 1, Джудже 2, Джудже 3, 

Елхичка, Зайко 1, Зайко 2, Катеричка 1, Катеричка 2  и останалите деца от групата. 

                  

                  /Хорце/ 

 

Водещ /учителката/: В/ъв/ гората, 

             край софрата  

             животинки се събрали 

             и хорце си заиграли. 

             Искри в оченцата блестят… 

             Кого ли чакат в този час? 

 

Ежко:  Дядо Коледа ще дойде тук – 

            каза ми вчера стария бук. 

Мечо 1: От сън се пробудих, 

              на белотата се учудих. 

Мечо 2: Дядо Коледа – очакван гост 

              ще пристигне тук при нас. 

Вълчо: Аз съм вече добричък, 

             реших го самичък. 

             Дано дядото разбере 

             и подарък да ми донесе. 

Лисичка: Всички знаят ме хитруша, 

               но и аз обещавам вече да слушам. 

                       

                          /Песен./ 

                /Две врабчета долитат. / 

 

Врабчо 1: Чик-чирик!Беда голяма! 

                  Мостът падна – цяла драма! 

Врабчо2: Как старецът ще ни посети? 

                Откъде ще прелети? 

           

                / Долита Врабчо 3./ 

Врабчо 3: Успокойте се сега! 

                  Няма вече беда! 

                  Дядо Коледа с шейна 



                  над гората прелетя! 

Снежинка 1 /наднича през прозореца/: 

                    И помощници е пратил. 

                    Три джуджета дългоноси 

                    мостчето да построят, 

                    докато навън вали снега. 

                   

/Три джуджета строят мостче от модули./ 

 

Джудже 1: Чук,чук с чукчето 

                   тука ремонтирам! 

Джудже 2: Чук,чук с чукчето 

                   и не мисля да спирам! 

Джудже 3: Мостчето ще изградим, 

                  после ще се веселим. 

Снежинка 2: Трупайте, сестрици, 

                      бели си главици, 

Снежинка 3: че с/ъс/ нас Коледа ще е вълшебна 

                      в този светъл час. 

/Джуджетата продължават да чукат по модулите, а зад тях снежинките танцуват танц. Танц 

на снежинките./ 

Елхичка: Аз елхичка съм зелена, 

                в гората съм родена, 

                за празника украсена! 

                                 

                                /Песен за елхата./ 

                               /Влизат зайковците./ 

Зайко 1: Ех,беда тук вече няма, 

              нито пък голяма драма! 

Зайко 2: Мостчето е построено вече! 

              Дядо Коледа пристига отдалече! 

Катеричка 1 : Дядо Коледа, побързай! 

                   Чакаме те от зори – 

                    ний, животните добри! 

Катеричка 2: Чакаме и цяла нощ 

                      пълния ти кош! 

                   

 /Песен. Влиза Дядо Коледа./ 

    Дете 1: Дядо Коледа, привет! 

              Сладък си ми като мед! 

              Дай ми твоите ботуши 

              и аз да стана като теб, 

              червендалест и напет, 

  Дете 2: подаръци на дечицата да нося 

              без хиляди досадни въпроси. 

Момче: Дядо Коледа ще съм смирен - 

             обещавам в този ден, 



              ти дар ми подари 

              и от сърце се усмихни! 

Момче: Носиш ли ми ти бонбонки 

             и пъстри, нови панталонки? 

 Момиче: … И кукла, книжка и писалка                      

                     за мене сладуранка малка? 

          

             / Отговор от Дядо Коледа./ 

                            /Песен./ 

            / Раздаване на подаръците./ 

             

Автор: Ст. учител Галина Петрова Христова, ОДЗ „Слънце”-Ловеч    

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


